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جعفر خُلْدی یکی از بزرگان مکتب تصوف بغداد است که تاکنون در  چکیده:

های متعددی  های مربوط به تصوف نادیده انگاشته شده است. خُلْدی از جنبه پژوهش

اوج و  در در مطالعات تاریخ تصوف اهمیت دارد. وی از بزرگانِ مکتب بغداد است

شمار  لمشایخِ صوفیه بهو در دورة افول این مکتب، شیخ ا زیسته ین مکتبافول ا

های بعدی منتقل شده است.  واسطة او به نسل بخش مهمی از میراث صوفیه به و رفته می

ران طراز اول زمان دهد خلدی از مفس می دیگر اینکه شواهدی وجود دارد که نشان

خود بوده است، ولی در طیّ زمان تفسیرِ او سرنوشت خاصی پیدا کرده و گویا تمامی 

 ترین ویژگیِ خلدی که ی از آن به نام دیگران قلمداد شده است. و اما مهمهای یا بخش

 های متشیعانة اوست. وی اوالً به اهل ، گرایشدور مانده از دید محققان   تاکنون کامالً

 همچونهای تشیع،  بیت ارادت بسیار خاص داشته است و ثانیاً بر برخی از آموزه 

بیت در اصحاب کسا   منین و نیز انحصار اهلوصایت و جانشینیِ بالفصلِ امیرالمؤ

 ایم. دی پرداختههای مهمّ جعفر خل ضر به این ویژگیتأکید کرده است. در مقالة حا

های  جعفر خلدی، تصوف بغداد، عرفان شیعی، تفاسیر عرفانی، گرایش ها:کلیدواژه

 متشیعانه در تصوف
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 مقدمه:
هد محدّث بغدادی معروف به جعفر زا خَوّاص صوفیابومحمّد جعفر بن محمد بن نُصَیر بن قاسم 

 زیست که عصر طالیی ف آن زمان، میترین مرکز تصو در شهر بغداد، مهم (253-348 )لدی خ

ضمیر به وادی  لدی که در نوجوانی براثر راهنمایی پیری روشنشود. خ ف این دیار شمرده میتصو

بن  حسین نوری و سُمنونِ محب و رُوَیْمتصوف گام نهاده بود، صحبت مشایخ بزرگی همچون ابوال

لی و بسیاری دیگر از بزرگان تصوف را درک کرده بود، ولی و ابومحمد جُرَیْری و ابوبکر شباحمد 

همگان او را به شاگردی و مصاحبت بزرگِ صوفیان بغداد، جُنَیْد بن محمد بغدادی نهاوندی  

 عفر بن محمد ارادتمندانه دربارة او گفته بود:را بر وی نهاد و ج« خُلدی»شناختند؛ همو که لقب  می

تر از جنید در علم و حال نبود. بیشتر آنان را دانش زیاد بود و حال  در میان مشایخ ما کسی جامع»

ها چیره بود و دانش اندک؛ اما جنید حالی خطیر داشت و علمی  ای حال بر آن نداشتند و عده

شنیدی بر حالش  گاه که علم او را می تری داشت و آندیدی بر علمش بر فراوان؛ چون حالش را می

 .(171-172: 8، جق1422)خطیب بغدادی،  «رجحان داشت

 . خُلدی؛ زیستن در اوج و فرود مکتب بغداد۱
مرگ سَری سَقَطی؛ دایی و مربی و مرشدِ استادش جنید  است؛ سال 253جعفر خُلدی متولد سال 

کرد و  ل را رعایت میبغداد بود و در تصوف شیوة اعتدا واقع مؤسس مکتب تصوف بغدادی، که به

 .(116: 1385کوب،  )زریندر پیروی شریعت اصراری تمام داشت 

گرفت و به نوجوانی رسید و به تصوف و صوفیان  شد و پروبال  لدی بزرگ اندک که خ اندک

فیه قرار گرفت گرایید، مکتب بغداد نیز پس از درگذشت سَری سَقَطی رشد یافت و مورد توجه صو

در آنجا ساکن  اغلبکردند،  و متصوفة دیگر بالد که به قصد حج یا سیاحت از بغداد عبور می

کردند و این همه به برکت مشایخ بزرگ این شهر  کم لختی در آنجا درنگ می شدند و یا دست می

 ویژه جنید بغدادی بود. و به

خرقه تهی کرد و ابومحمد جُرَیْری را به مدتش رسیده بود که جنید  خُلدی به نیمة عمر طوالنی

اندک به دو دلیل مهم رو به   جانشینی خویش برگزید. از این زمان است که تصوف بغداد اندک

 افول نهاد و صوفیان ناگزیر به خراسان و دیگر بالد اسالمی روی آوردند.
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سیاسی بغداد است.  -افولِ مکتب تصوف این دیار، شرایط اجتماعی نخستین دلیل  :دلیلنخست

های پایانیِ قرن سوم و سراسر قرن چهارم، از نظر اجتماعی و سیاسی رنگ آرامش و  بغداد در سال

میان پیروان مذاهب و نیز بالیای   خود ندید و پیوسته منازعات مدعیان خالفت و نزاع راحتی به

گرچه خلفای عباسی ثباتی کرده بود. در طول این صدواندی سال،  شهر را دستخوش بی ،طبیعی

بویه و در یک کالم، امیراالُمراها  داعیه حکومت داشتند، این ترکان و حمدانیان و بَریدیان و آل

بردند و خلیفه  سر می کم در کشمکش برای حاکم شدن به کردند یا دست بودند که حکومت می

به خالفتِ  296ال هایی که در س بازیچة دستشان بود. برای نمونه، ابوعلی مسکویه دربارة نزاع

)مسکویه « در بغداد فتنه و تاراج و غارت و کشتار به راه افتاد»معتز انجامید نوشته است:  روزة ابن یک

ای  از مراسم قتل و غارت دقیقه»که بَریدی بر بغداد مسلط شد،  330یا در سال   (57: 5، ج1377رازی، 

سیل  333و  328و  292و  270های  . نیز در سال(300: 2، ج1380)خواندمیر، « مهمل نگذاشت

هزار خانه در محله کَرْخ ویران  طوری که در سیل نخست، هفت هایی از شهر را ویران کرد؛ به بخش

 337 تا 307های  در سالهمراه با طاعون شد. قحطی و طاعون، مشکل دیگر بغداد بود. قحطی 

به محلة  323و  309و  308های  ناپذیر کرده بود و حریق سهوی و عمدی در سال زندگی را تحمل

 .(547: 3، ج1376ک: دوری، )رهایی وارد آورد  کَرْخ آسیب

سه مسئله است: یکی مرگ مشایخ بزرگ بغداد و تهی شدن این شهر از  خود دربردارندة دلیلدوم

بزرگان تصوف در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم است؛ مشایخی که هرکدام در بارور شدن 

نمود؛ کسانی چون ابوالحسین  ناپذیر می شان جبران تصوف بغداد نقشی پررنگ داشتند و جای خالی

 محب و رُوَیْم بن احمد و ابومحمد جُرَیْری. نوری و جنید بغدادی و سُمنون

منصور حالج و ابوبکر شِبْلی در افشای اسرار  بن های صوفیانی چون حسین باکی مسئلة دیگر بی

صوفیان بود که موجب بیمناکیِ دستگاه خالفت عباسی از آرای صوفیه شد و به طرد حالج ازسوی 

اد انجامید و محنت فراوانی بر صوفیه بغداد وارد استادش جنید بغدادی و برخی دیگر از صوفیان بغد

لدی از میان، جعفر خ بر دار کرد. دراین آورد و دودستگیِ ایشان را موجب شد و درنهایت سرِ او را

کسانی است که ظاهراً در حیات و مماتِ جنید از او پیروی کرد و آشکارا دشمن حالج بود؛ 

نوشته است:  309در حوادث سال  صلةُ تاریخِ الطبریکه عَریب بن سعد قُرطُبی در کتاب  چنان

: م1897)قرطبی، « گفتند: حالج کافری خبیث است ابویعقوب اقطع )پدرزن حالج( و جعفر خُلدی می»
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تاریخ مورّخ بزرگ صوفیه، ابوعبدالرحمان سُلَمی نیشابوری نیز در کتاب مفقودِ خود به نام  (.108
ت که ابویعقوب اقطع، پدرزنِ حلّاج، و عمرو مکی هر دو از خلدی نقل کرده بوده اسالصوفیه 

 .(253: 23، جق1424 )ذهبی،« حلّاج کافری خبیث است»گفتند:  می

محمّد باهلی  مسئلة سوم نِقار و اختالف میان صوفیه و مخالفت برخی از ایشان همچون احمدبن

عفر خُلدی و شاگردانش، ازجمله جیزدانیار اُرْمَوی با شیوة جنید بغدادی  معروف به غالم خلیل و ابن

منون لحسین نوری و سبزرگان صوفی بغداد همچون جنید بغدادی و ابو بود. این دومی با طریقه

های غیرواقع و  ها حال گفت آن ورزید و می لی مخالفت میمحبّ و جعفر خلدی و ابوبکر شب

ک: )رکرد  صوفیه بغداد را در افشای اسرار نکوهش می باکی مغز دارند. او همچنین بی های بی اشارت

یزدانیار  دربارة ابنعبدالرحیم واسطیِ قنّاد  بن صوفیِ معتزلی، ابوالحسن علی .(66-91: 1377پورجوادی، 

ای سروده و در آن نام مشایخی را آورده که مورد طعن  او با مشایخ بغداد قصیده و دشمنی

نید بغدادی و ابوالحسین نوری و سمنون محب و ذوالنون مصری و جاند.  یزدانیار قرار گرفته ابن

روزبهان بَقْلی  .(11:م1947رّاج طوسی، )ساند که نامشان در این ابیات آمده است  لدی کسانیجعفر خ

 کند: حنت و دشواری را چنین توصیف میآن روزگار مشیرازی  نیز دردمندانه 

و سَری سقطی اهل ظاهر چه کردند؟ ندیدی که با حارث مُحاسبی و معروف کَرخی 
ها کردند،  ندیدی که غالم خلیل با جُنَیْد و رُوَیْم و سُمنون و دقّاق و اباحمزه چه تخطّی

تا جمع حق را پراکنده کردند؟ ندیدی ]ابن[یزدانیار با مشایخ عراق چه نمودند تا شِبْلی 
ی با حسین چه کرد تا او عیس را چندین بار به مارستانِ بغداد فرستادند؟ ندیدی که ابن

گه برآویختند و بعد  هزار دُرّه بزدند، و بعد از آن دست و پای وی ببریدند و آن را سه

)بَقْلی شیرازی،  «حسب الواجدِ إِفرادُ الواحد»اش چه بود که  از آن بسوختند. کلمه

1385 :60). 

تصوّف آن سامان هرروی، آن روزها، دورة سخت و دشواری برای صوفیان بغداد بود و  به

هایی گردید که بسیاری از صوفیه، همچون جنید بغدادی  ها و آفت رغم بالندگیِ فراوان، دچار فتنه به

کوشیدند خود را از آن محفوظ دارند.  لدی میجمله جعفر خو بسیاری از شاگردانش، از

صوف که گاه حتی ت صوفیان و نقار میان بزرگان تترتیب، مسائل ناگوار اجتماعی، آزار و اذی بدین

ف بغداد را بر باد داد و شور و نشاط اندک بنیاد تصو  رسید، اندک ر مییکدیگ به مخاصمه و تکفیر
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را از آن گرفت و صوفیه را به دو کار واداشت: یا متفرّق شدن و ترک این دیار و یا حزم و احتیاط 

 که جعفر خُلدی گفته است: بسیار در حفظ اسرار مشایخ؛ چنان
یمناکم که مشایخ مرا در پیش حضرت حق بازخواست کنند که به چه دلیل از آن ب

 .(150: 8، جق1422)خطیب بغدادی، اسرار ما را نزد مردمان فاش ساختی؟ 

د گذاشته بود، اینچنین ی بر جایِ پای استادش جنیدی که در حزم و احتیاط پاوقتی جعفر خل

های حالج و  پروایی توان درک کرد که بی ر میکند، بهت خود را بر افشای اسرارِ مشایخ سرزنش می

 صوفیه داشته است. ه تأثیر مخرّبی بر اوضاع و احوالشبلی چ

و صوفیه پیدا کرده و بدبینی عمیقی که دستگاه حاکم و علما و فقها به تصوف  اوصاف اینبا 

شدن  نید و قتل حالج و کشته. او پس از درگذشت جلدی بزرگ مشایخ بغداد شدبودند، جعفر خ

ابومحمد جُرَیری جانشین جنید در ماجرای کشتار حاجیان در منطقة هَبیر، و مجنون شدن و به 

سال بزرگ مشایخ بغداد  37لی، تا زمان مرگش به مدت یمارستان کشیده شدن کار ابوبکر شبب

ت او را با صف (109: 11، جق1420صفدی،) بالوفیاتالوافیکتابکه صَفَدی در  شد؛ چنان شمرده می

 ( خوانده است.و کبیرهم هشیخ الصوفی« )پیرِ صوفیه و بزرگ ایشان»

موثَّق بود و در دورة جوانی نزد دست و  خلدی همچون دیگر مشایخ بغداد محدّثی چیره جعفر

رسد رویدادهای ناگواری که در اوایل  ثان زمان حدیث فراگرفته بود، ولی به نظر میمحدبسیاری از 

ف و اندک از تصو  فیة بغداد پیش آمد، موجب گردید خلدی اندکسدة چهارم هجری برای صو

دستگیری سالکان فاصله بگیرد و هرچه بیشتر به حدیث و روایتِ حدیث روی بیاورد. این رویکرد 

از دید دیگر مشایخِ صوفیه نیز پنهان نمانده بود و برای مثال ابوالخیر تیناتی که در فراست و توکل 

وِزرِ »شدت انتقاد کرد:  دی از این رویة او بهای به جعفر خل رفت، در نامه می ارشم یگانة زمان خود به

جهل درویشان بر شما بُوَد؛ زیرا که شما بر خویشتن مشغول شدید ]و[ از تأدیب ایشان بازماندید تا 

 (.503: 1385)قشیری، « ایشان در جهل بماندند

ف داشته از آثاری که خلدی در تصو کند آن است که می دیگری که این تحلیل را تأیید شاهد

های حدیثیِ او چند « جزو»ای نمانده است، ولی از  هیچ نسخه هفیحکایات الصوویژه کتاب  است، به

دو مجلسِ او در امالی حدیث به تاریخ مورد مانده و برخی به چاپ رسیده است. برای نمونه، 

یا دو نسخة  ةٍأجزاءٍ حدیثی ةُعشر مجموعٌ فیهمنقول در  339و چهاردهم رجب  337بیستم رمضان 
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جزءٌ فیه مِن فوائدِ أبی محمد جعفر بن محمّد بن نُصَیر بن القاسم خطی حدیثی به نام مشترکِ 
ها صبغة  و دیگر بدون تاریخ، که در آن 340یکی به تاریخ سوم رجب  الخوّاص الخُلدی الزاهد

، ة او تقریباً نادیده انگاشته شدهوفیانچربد و وجه ص های او می محدّث بودن خُلدی بر دیگر جنبه

راستی باید دید چرا  به شود. ها به اواخرِ حیات او مربوط می اکنون در اختیار ماست و از قضا همة این

 شیخی صوفی که در ابتدای کار خود در تصوف گفته بود:

در ابتدای ورودم به وادی تصوّف، شبی در خواب هاتفی ندایم داد که: ای جعفر، به 
جا را بِکَن؛ برای تو چیزهایی در آن مدفون است. برخاستم  فالن موضع برو و زمین آن

ای ماالمال از دفترهایی یافتم. پس آن را  و به آنجا رفتم و پس از حفر، صندوقچه
های شش هزار شیخ از اهل حقیقت و  اسامی و ویژگی بیرون آوردم و خواندم. در آن،

)خطیب خواندند  اصفیا و اولیا، از زمان آدم تا امروز بود که همگی مرا به تصوّف فرامی

  (148: 8، جق1422بغدادی، 

شود، چنین از تصوف دوری  پایانی عمر خود که در مقام محدث شناخته می در دو دهة

 آورد. نقل حدیث روی می به تنهاگزیند و در مهد تصوف  می

 گر صوفیان . خُلدی؛ حکایت2
شیخ صوفیان در عصر خود و داناترین ایشان به »قلم است. او را   به ای دست جعفر خُلدی صوفی

، خواجه عبداهلل انصاری) « صاحب جمع کتب و تاریخ و حکایات» (،128: 2، جم1992)زرکلی، « حدیث

، 1350عماد حنبلی،  )ابن« هایشان و حکایاتشان و سیرشان کتابمحل رجوع علوم قوم و »و  (495: 1386

« اندر فنون علم مُتبحّر بود و حافظ انفاس مشایخ و راعیِ حقوق ایشان بود»دانستند که  می( 378: 2ج

یا دویست  (434: م1997)سلمی، واَند   خود او به دو نقل گفته بود که صدوسی (.238: 1384)هجویری، 

ت شدة مشایخ( نزد من اس های مشایخ )= آثار تدوین از دیوان (495: 1386، داهلل انصاریخواجه عب)دیوان 

او  (.495: 1386خواجه عبداهلل انصاری، « که دوهزار پیر شناسم»عی بود کرد. نیز مد و به آن مباهات می

ت: گونه گفته اس  صاحب اسرار فراوانی بود که آن را به کسی بازگو نکرد. خودش در سخنی شطح

، م199)قاضی تنوخی، « اگر صوفیان مرا به حال خودم رها کنند همة اسانید دنیا را برایتان خواهم آورد»

 1(.159: 1ج
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شناختند و سفرهای بسیاری که محنت آن را برای  لدی را به زانو زدن در پیشگاه مشایخ میخ

دهان  به خرید؛ حکایاتی که از همان زمان دهان گردآوری احوال مشایخ و حکایات ایشان به جان می

های تصوف بغداد سه چیز است:  گفتند: شگفتی مشایخ عراق می»گفتند:  گشت و دربارة آن می می

 .(349: م1997)سُلَمی، « لدیهای مُرتعش و حکایات جعفر خ نکتهرات ابوبکر شِبلی و اشا

به نام  -استمفقود  -این حکایات که ظاهراً آن را در کتابی آوریلدی برای گردجعفر خ

او از بغداد به دیگر شهرهای جمع کرده بود، بسیار سفر کرد.  األولیاءحکایاتیا  حکایات المشایخ

و نیز مصر  (201: 2، جق1420جوزی،  )ابنو کربال  (146: 8، جق1422)خطیب بغدادی،  کوفهعراق همچون 

خمیس،  )ابنالمقدس  و بیت (146: 8، جق1422)خطیب بغدادی، و مکّه و مدینه  (47: 2، جق1424اثیر،  )ابن

ای  سفر کرد و هرجا از شیخی، نام و آوازه (151: 8، جق1422خطیب بغدادی، )و حِمْص  (153: 2، جق1427

برد و سرانجام در زادگاهش بغداد رحل  رساند و بهره می خاست، خود را به مجلس او می برمی

های  ها و گردآوری اقوال و اخبار و نوشته این مسافرت .(146:  8، جق1422خطیب بغدادی، )اقامت افکند 

ات و سیرة ایشان مرجعِ در علوم صوفیه و آثار و حکای لدی پیری ساخته بود کهخبزرگان صوفیه، از 

و مجلس مفصلی داشت و البته مثل باقی مشایخ، بسیار پارسا و  (434: م1997سُلَمی، ک: بود )رقوم 

هیچ پیمانی بر خود با خدای تعالی نبستم، که آن را شکسته »پرهیزکار بود. خود او گفته است: 

 .(149: 8، جق1422)خطیب بغدادی، « باشم

های مشایخ سلف و  لدی برخالف بسیاری از مشایخ آن دوره، عالقه وافری به ثبتِ نامجعفر خ

 بن اسحاق الندیم از او نقل کرده است:ها داشت. برای نمونه، محمّد حکایات آن

گفت: من از جُنید  به خط جعفر خُلْدی خواندم و نیز همین مطلب را از او شنیدم که می
ریّ بن مغلس سقطی و سَری از معروف کَرخی و معروف از فَرقد بغدادی و او از سَ

سَبْخی و فرقد از حسن بصری و حسن از انس بن مالک کسب علم کردیم. همچنین 
جز انس از  گفت که حسن هفتاد نفر از بدریان را مالقات کرده است؛ یعنی به جعفر می

 (.234: 1381)ندیم،  صحابه بسیاری نیز دانش آموخته است

دی یا اندکی پس از فوت چهارم بوده، در زمان حیات جعفر خلقول که مربوط به قرن  ن نقلای

که برخی حتی آن را نخستین سلسله از  رسد معتبر باشد؛ تاجایی نظر می  او نگاشته شده و به

دی را در این مقام درصدد البته شاید نتوان خل (.417: 4، ج1375)رفیعی، اند  های صوفیان دانسته سلسله
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بینیم برخی از صوفیان به پیروی از  سازی دانست؛ زیرا از اواسط قرن ششم به بعد است که می سلسله

لدی تنها رسد خ رو، به نظر می ستند. ازایندنبال رشتة اتصال خود با حضرت رسول ه محدّثان، به

شده از  ای تشکیل م، سلسلهوجو کردی خواسته از پیران خود نام برده باشد و تاآنجا هم که جست می

 شود. اند، دیده نمی های صوفیان اشاره کرده هایی که به سلسله این افراد در کتاب همة

نفر از عابدان و زاهدان و صوفیانِ پیش از خود  وچهار سیدی در ادامه، فهرستی طوالنی از خل

تواند در شناخت  و میبرده است  می نوشته که احتماالً از اقوال و اخبار ایشان در آثار خود بهره

بن سیرین، بصری، محمد حسناند از:  ف قرن دوم و سوم کمک شایانی بکند. این افراد عبارتتصو

بن واسع، عطاء سلمی،  بن دینار، محمد االسود، ابراهیم نخعی، شعبی، مالک علقمةبن حَیّان،  هَرِم

راهیم تیمی، سلیمان تیمی، فرقد سَبْخی، بن انس، سفیان ثوری، اوزاعی، ثابت بُنانی، اب مالک

منکدر، محمدبن حبیب  بن ادهم، عبدالواحدبن زید، ابنا الغالم، صالح مُرّی، ابراهیم عتبةسماک،  ابن

بن اسباط، ابوسلیمان دارانی،  بن خثیم، ابومعاویه اسود، ایوب سختیانی، یوسف فارسی، ربیع

: 1381)ندیم، بن عمران و فضیل عیاض  ن راعی، معافاحواری، داود طائی، فتح موصلی، شیبا ابی ابن

234.) 

 . خُلدی؛ مفسّری ناشناخته3

ف و عرفان اسالمی است و صوفیان و عارفان در گفتار و ترین منابع تصوکریم یکی از مهم قرآن

اند. یابی از این کتاب آسمانی و تفسیر آیات الهی داشته ای به نکتهرفتار خود اهتمام ویژه

معارف تری از های ژرفروست که تفسیرهای پرشمارِ عرفانی پدید آوردند و در آن به الیه ازاین

هایی در لدی نیز از این قاعده بیرون نیست و در  سخن خود، نکتهقرآنی اشاره کردند. جعفر خ

است  تری نیز مطرحتفسیر عرفانی خُلدی بحث مهم بارةتفسیر بعضی آیات ارائه کرده است. البته در

اقوال بزرگان صوفیه را در تفسیر عرفانی آیات  حقایق التفسیرو آن اینکه، ابوعبدالرحمان سُلَمی در 

عطا و ابوالحسین  و ابن« جعفر بن محمد»قرآن گرد آورد. بیشترین اقوالِ این تفسیر مربوط است به 

صد آیه از آیات تفسیرِ باطنیِ حدود سی« جعفر بن محمد»نوری و حالج، که در بخش مربوط به 

قرآن کریم ارائه شده است. سُلَمی در تفسیر هریک از آیات، یک سخن و گاه دو یا سه سخن از 

 نقل کرده است.« جعفر بن محمد»

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 20

https://erfanmag.ir/article-1-673-fa.html


   161                                                               اهمیت جعفر خُلدي در تصوفِ مکتب بغداد و در عرفان شیعی           
 

عطا و نوری و حالج تاکنون کسی تردید نکرده است، ولی از  دربارة انتساب این اقوال به ابن

م جعفر صادق علیه السالم را شناسایی و استخراج زمانی که ماسینیون و پل نویا بخش منسوب به اما

هایشان را ابراز نمودند و در  تدریج پژوهشگرانی در دفاع یا رد این انتساب دیدگاه و منتشر کردند، به

مجموع دالیل کسانی که به دالیل محتوایی و سندی و یا با مقایسه دیگر منابع تصوف در انتساب 

رسد و برخی از این  کنند، استوارتر به نظر می ه السالم تردید میهمة این اقوال به امام صادق علی

تر از دیگران به  میان، جعفر خُلدی محتمل دیگری است که دراین یقین از جعفر بن محمدِ اقوال به

رسد و شاید بتوان مدعی شد که امر در این مسئله، تنها بین دو جعفر در گردش است:  نظر می

 السالم و جعفربن محمد الخُلدی. جعفربن محمد الصادق علیه

را  حقایق التفسیرهای  ترین نسخه ، شاید الزم باشد کهنباره برای گفتن سخن نهایی دراین

د. کر را در این تفسیر از نظر سند و محتوا بررسی« جعفر»دقت واکاوی کرد و  جمالت منسوب به  به

مذکور « جعفرِ»ر تعابیر سُلَمی از قد آنحقایق التفسیر شدة  البته با بررسی اجمالی نسخة چاپ

توان میان جعفرها تفاوت نهاد و هر جمله را به گویندة  دشواری می گوناگون و متنوع است که به

گذرانیم: جعفر، جعفر علیه  اش نسبت داد. برای نمونه برخی از تعابیر سلمی را از نظر می واقعی

ه، جعفر رضی اهلل عنه، جعفربن محمد، جعفربن اهلل تعالی علی رحمةالسالم، جعفر رحمه اهلل، جعفر 

محمد علیه السالم، جعفربن محمد رضی اهلل عنه، جعفر الصادق، جعفر الصادق علیه السالم، جعفر 

 اهلل تعالی علیه، جعفر الصادق رضی اهلل عنه، الصادق رحمه اهلل.  حمةالصادق ر

گاه سخنانِ هر دو جعفر را مُسنَد دیگر اینکه خود سُلَمی در این کتاب یک شکل عمل نکرده و 

مشخص نیست، تنها « جعفر»نقل کرده است و در بیشتر موارد بدون سند، و البته اینکه مقصود از این 

شود و  گردد. فرضیة خلط سخن آن دو بزرگ، زمانی تقویت می به سُلَمی و کتاب او برنمی

سیر قرآن کریم نیز وجود دارد. برای بینیم شواهدی از آن در غیر بحث تف گردد که می تر می ملموس

وقال جعفر بن محمّد ألصحابه: علیکم بالصّبر! »آورده است:  جاویدان خرددر مثال ابوعلی مسکویه 

عبدالرحمان بَدَوی، محقّق کتاب  (.117: ق1416)مسکویه،  «فإنّ به یأخذُ الحازِم أو إلیه یعود الجازِع

جعفر بن محمّد الخُلدی دانسته، « لعلّ»محمّد را با  جعفربن این ، پاورقی مصحح(117: ق1416)مسکویه، 

بن محمّد قزوینی در ترجمة کهنِ کتاب، عبارت را به امام صادق علیه السالم  الدین عثمان ولی شرف
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و صادق به اصحاب خود گفت: بر شما باد که بر صبر محافظت نمایید »نسبت داده و آورده است: 

  (.127: 1359)قزوینی، « برد و صاحب جزع پناه با وی میزند  که حازم دست در وی می

نکتة دیگری که جدا از بحث سند و محتوا، این فرض را که همة اقوال یادشده از امام جعفر 

دهد، این است که پس از  کند یا در آن تردید جدی صورت می صادق علیه السالم باشد، رد می

های  توان به این نتیجه رسید که در کتاب لَمی میهای زهد و تصوف تا زمان سُ بررسی همة کتاب

ن ایشان ذکری به ندرت از امام صادق علیه السالم و سخنا های تصوف نیز به زهد مطلقاً و در کتاب

ناگاه  حال چگونه ممکن است در اواخر سدة چهارم به (.190-191: 1392سوری،  :ک)رمیان آمده است 

دق علیه السالم بدون اینکه زمینة پیشین داشته باشد، ظهور پیدا از اقوال تفسیری امام صا زیادیحجم 

اند، دوری معنایی این  نحوی دیگر مطرح کرده وبیش دیگران نیز آن را به کند؟ نکتة دیگر که کم

سخنان با نوع تفکر موجود در نیمة نخست سده دوم هجری است. محتوای تفسیرِ منسوب به امام 

ای صادر شده  ختگی مطالب عرفانی دارد؛ یعنی این محتوا باید در دورهصادق علیه السالم نشان از پ

باشد که عرفان به درجاتی از کمال رسیده و مباحث عرفانی نُضجِ الزم را پیدا کرده باشد. با توجه به 

شمار  توان اواخر سدة سوم و اوایل سدة چهارم را تاریخ تقریبی این تفسیر به محتوای تفسیر می

 آورد.

ریِ تعداد این مانده از جعفر خُلدی به اثبات برسد، به دلیل پرشما حال اگر این جنبة مغفولهر به

خواهیم شد و منظومة فکریِ رو  لدیِ عارف و محدّث، با خُلدیِ مفسّر نیز روبهبر خ اقوال، افزون

است و  148او را بهتر خواهیم شناخت. دیگر اینکه امام صادق علیه السالم متوفای سال  صوفیانة

 ،شخصیت این دو. در طول این دویست سال فاصله از درگذشت 348جعفر خُلدی متوفای سال 

رو،  فرهنگ عرفان اسالمی از نظر ابداع و تکمیل اصطالحات صوفیانه به کمال رسیده بود و ازاین

توان نتایجی از آن  شده در تفسیرِ جعفربن محمد، اگر از آن حضرت شمرده شود، می اقوال مطرح

 آید که جای کار بسیاری دارد. دست می گرفت و اگر از جعفر خُلدی باشد، نتایج دیگری به

 . خُلدی؛ عارفِ متشیّع4
ترین وجهِ اهمیت جعفر خُلدی در تاریخ عرفانِ اسالمی ربط و نسبتی است که او با  شاید مهم

فرد است. امامان شیعه  بیت علیهم السالم دارد و در بسیاری از موارد این نسبت کامالً منحصربه اهل
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رفان های صوفیان، هم آن حضرات را از بزرگان ع اند و تذکره همواره مورد احترام صوفیه بوده

های گوناگون، شاگرد و مصاحب و  اند و هم برخی از بزرگان تصوّف را به شکل شمار آورده به

اند و جمالت بلندی از صوفیان در ستایش  کننده بر دست ایشان و دربان آن حضرات دانسته توبه

« ارفانسَرِ ع»خصوص دربارة حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم که او را  معصومان وارد شده است؛ به

و جنید بغدادی دربارة امیرمؤمنان علی علیه السّالم گفته  (199: 1، ج1363)مستملی بخاری، دانند  می

 است:
شیخ ما در اصول و فروع و بال کشیدن، علیّ مرتضی است رضی اهلل عنه که مرتضی 

کس طاقت شنیدن آن ندارد  ها ازو چیزها حکایت کردندی که هیچ بپرداختن حرب
 .(9: 2، جم1907)عطار،  تعالی او را چندان علم و حکمت کرامت کرده بودکه خداوند 

لدی ارادتی تمام به اهل بیت دارد و حجم فراوانی از احادیثی که به روایت میان، جعفر خ دراین

گزارشی از این روایات ارائه خواهیم کرد، ولی به نظر  در ادامهبیت است.  او مانده مربوط به اهل

تر از این روایات، مسئلة زیارت امام حسین علیه السالم در کربال و شفا یافتن از بیماری  رسد مهم می

 باشد.

بار که به کربال و زیارت امام حسین علیه السالم سفر کرده بودم و  کند که یک خلدی نقل می

خاک مرقد مطهر حسین بن علی ب )نوعی بیماری پوستی( دچار شده بودم، شدت به بیماری جَرَ به

السالم را به بدنم مالیدم و همانجا خوابم برد. وقتی بیدار شدم دیدم اثری از آن بیماری در بدنم  علیه

 .(161: 4، جق1420جوزی،  )ابن شود دیده نمی

 عتقاداتین علیه السالم از ادانیم زیارت کربال و شفاخواهی از تربت امام حس تاآنجاکه می

رود و در میان صوفیة نخستین، از هیچ صوفیِ دیگری چنین کاری گزارش نشده  شمار می شیعیان به

یارت کرات به کربال برای ز به سفرهای بسیار شهرت داشته است، بهرفتن لدی که احتماالً خ 2است.

گوید: به زیارت قبر  ه است. خلدی می؛ زیرا حکایتی دیگر از زیارت کربال از او روایت شدرفته می

السالم رفته بودم و نزد قبر خوابی سبک مرا ربود. پس در آن حال دیدم که قبر  علیهحسین بن علی 

روی ای پسر رسول خدا؟ فرمود: از  شکافته شد و آن حضرت از قبر بیرون آمد. پرسیدم: به کجا می

« اینانِ»لدی معلوم نکرده که البته خ .(162-161: 4، جق1420جوزی،  ابن)روم  دست اینان از اینجا می
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نظر حضرت چه کسانی هستند؛ شاید برخی از رفتارهای نامناسبِ زائران در اطراف بارگاه آن  مورد

 لدی رخ دهد. ای برای خ شده بود  چنین مکاشفه حضرت موجب

ها از راویانِ تن نهتوان خاطرنشان کرد که جعفر خلدی  از حکایت زیارت کربال که بگذریم، می

لدی دربارة اهل بلکه روایات جعفر خ الف(18، برگ 3207خطی شمارة  )خلدی، نسخهحدیث ثقلین است 

دارد و « شیعی»پردازیم که جنبة  تنها به روایاتی می دراین نوشتارهاست.  بیت بسیار بیش از این

را به مقالة دیگری « اهل بیت جعفر خلدی و»دهد و مقولة  گرایشِ متشیعانة جعفر خلدی را نشان می

 سپاریم. می

 اهل بیت .الف

دربارة اینکه اهل بیت دقیقاً چه کسانی هستند، میان اهل سنت اختالف فراوانی وجود دارد و 

های قبل و بعد که دربارة  . به قرینة جمله1توان در این خصوص تمیز داد:  کم پنج قول را می دست

. آیه شامل همسران 2شود.  می )ص(ها شامل همسران پیامبراست این آیه تن )ص(همسران پیامبر

. آیه عام است و شامل همة خاندان 3و علی و فاطمه و حسنین علیهم السالم است.  )ص(پیامبر

. آیه شامل 4شود؛ اعم از همسران و فرزندان و نزدیکان و حتی غالمان و کنیزانِ پیامبر.  می )ص(پیامبر

. 5حرام است؛ یعنی آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس.  ها کسانی است که صدقه بر آن

آیه در شأن اصحاب کسا )پیامبر و علی و فاطمه و حسنین علیهم السالم( نازل شده و مقصود از اهل 

بیت تنها همین پنج نفر هستند. نظرِ پنجم در میان شیعیان اجماعی است و برخی از اهل سنت نیز آن 

 (.466-465: 10، ج1380)رفیعی، کند  هد و قراین و روایات بسیاری آن را تأیید میاند و شوا را پذیرفته

لدی از کسانی است که روایات صریح دربارة اهل بیت و اختصاص آن را به اصحاب کسا خ

گوید آیة تطهیر در خانة من نازل شد و هنگام نزول آیه  سلمه می روایت کرده است. به روایت او، ام

من بودند: پیامبر و جبرئیل و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم، و من  شش نفر در خانة

هم در آستانة در ایستاده بودم. پس به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله گفتم: آیا من از اهل بیت 

لدی، )خ ؛ ولی نفرمود: تو از اهل بیتیای هستی، تو از همسران پیامبری نیستم؟ فرمود: تو زن شایسته

 ب(. 8، برگ 3054 خة خطی شمارة نس

لدی راویِ روایتی است که با صراحتِ با مسیحیانِ نجران، خ )ص(اهلة پیامبرچنین در جریان مبهم

بیشتری اهل بیت را مشخص کرده است. مطابقِ این روایت، پیش از مباهله رسول خدا علی و فاطمه 
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ها اهل بیت من هستند  ار پرودگارا، اینگاه فرمود: ب و حسن و حسین علیهم السالم را صدا زد و آن

تنها از انحصار اهل بیت در اصحاب کسا، به عنوان تفسیرِ  لدی نهخ (.361: 3، جم1422)حاکم نیشابوری، 

بلکه در این روایت خاطرنشان کرده که  چندین تفسیرِ دیگر، دفاع کرده،صحیح آیة تطهیر در میان 

 دیگر نیست.« عندیِ مِن»ده است و دیگر جایی برای تفاسیرِ خودِ پیامبر نیز به این مسئله تصریح کر

لدی حدیث دیگری نیز روایت کرده است که باز هم نشان از ارادتِ رویدادِ مباهله خ بارةدر

وَ »خاص او به اهل بیت علیهم السالم دارد. مطابق این روایت، خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

 گوید:  عباس در تفسیر آیه می ابن (.29نساء: )«  ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُم

مقصودِ آیه این است که اهل بیت پیامبر را نکُشید؛ زیرا خداوند در آیة مباهله از تعبیر 

حسن و حسین است و  «أَبْناءَنا»استفاده کرده است. در آیة مباهله مقصود از « نَفْس»

پیامبر و علی است. پس اهل « أنفسَنا»فاطمة زهراست و مقصود از « نساءنا»مقصود از 
: ق1427مغازلی،  است )ابنها اشاره شده  بیت  همان کسانی هستند که در آیة مباهله به آن

378.) 

کند. در  نحوی تکمیل می لدی، روایتی وجود دارد که روایتِ باال را بهدر میان روایات خ

این برداشت مطرح شده بود که مقصودِ آیه این است که  « وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُم» روایتِ باال از آیه:

 : دستتان را به خون اهل بیت پیامبر آلوده نکنید. در روایتی دیگر
فرماید که خداوند به آن حضرت کوثر را عطا  رسول خدا با ابتهاج و افتخار به انس می

پرسد: کوثر چیست؟ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله جواب  ت. انس میکرده اس
کوثر رودی است در بهشت که طول و عرضش میان مشرق و مغرب بهشت   دهد: می

گاه تشنه نخواهد شد، و البته هر کسی  را پر کرده است و اگر کسی از آن بنوشد هیچ
ا دارند که اوالً پیمانِ خود شایستگی نوشیدن از کوثر را ندارد؛ کسانی این شایستگی ر

باشد )خُلدی، نشکسته باشند و ثانیاً دستشان به خون اهل بیت آلوده نشده  با پیامبررا 

 ب(.  25، برگ 3207نسخة خطی شمارة 

لدی مطالب دیگری نیز وجود دارد؛ ازجمله اینکه وی اهل بیت در میان روایاتِ جعفر خ دربارة

ای را  های هفتگانه اهل بیت فقط اصحاب کسا هستند و ثانیاً ویژگی دارد که اوالً در روایتی بیان می

ت تفکر شیعی است ها )وصایت امیرالمؤمنین( از اختصاصا شمارد که یکی از آن برای اهل بیت برمی

 :لدی تا چه اندازه به این تفکر نزدیک بوده است. براساس این روایتدهد خ و نشان می
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و آله به بیماریِ سختی دچار شده بود و حضرت روزی رسول خدا صلی اهلل علیه 
فاطمة زهرا سالم اهلل علیها از ایشان عیادت کرد و وقتی ضعفِ شدید پدر را دید اشک 
از دیدگانش سرازیر شد. رسول خدا به فاطمه فرمود: ما اهل بیت )دقت کنید که 

ت( هفت داند و این فقط با نظر شیعه سازگار اس پیامبر خود را جزو اهل بیت می
ها را نداشته  ویژگیِ انحصاری داریم که از آغاز تا پایان خلقت کسی این ویژگی

وصیِ ما بهترینِ »کند به اینکه  است. در میان این هفت ویژگی پیامبر اشاره می
 (.329: ق1412بطریق،  بنا) یاست و او کسی نیست جز شوهرت علیاوص

 امیرمؤمنان علی علیه السالم .ب

از روایات جعفر خلدی دربارة حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم  زیادی بخش که تر آوردیم پیش

صراحت بر جانشینی و خالفت آن حضرت  است. در میان این روایات مواردی وجود دارد که به

 کنیم. اشاره میها  آناز  . در اینجا به بعضیداللت دارد

تِ امیر مؤمنان را نیز تأیید کرده بود. بر تعیین افراد اهل بیت وصای که افزون آورده شد روایتی

بیت است که برخی از پیروان مکتب خلفا  کلیدهای تفکر اهل وصایتِ حضرت علی یکی از شاه

سنت آموزة وصایت را بپذیرد، برای ما   اند آن را انکار کنند. حال اگر کسی از اهل تالش کرده

خدا صلی اهلل علیه و آله به دخترش  ی رسولزاهمیت بیشتری دارد. خلدی روایت کرده است که رو

فاطمه سالم اهلل علیها فرمود: خداوند به اهل زمین نگریست و از میان ایشان پدرت را به پیامبری 

گاه برای بار دوم به زمین نگریست و شوهرت علی را برگزید و این را از راه وحی به  برگزید. آن

 (.329: ق1412بطریق،  بنا)م و وصیِ خودم قرار دادم من اطالع داد. پس من او را به همسری تو درآورد

مسلمانان پس از رسول خدا بوده است، « ولی»دربارة والیت امیرالمؤمنین و اینکه آن حضرت 

هایِ  مشکالت و چندمعنایی و کژتابی« ولی»در میان منابع شیعی هیچ تردیدی وجود ندارد. واژة 

توان آن را بر معنایی جز  سادگی نمی را نیز ندارد و به)برای نمونه در حدیث غدیر( « مولی»واژة 

وَ أَنذِر عَشیرتَکَ » :دی در تفسیرِ آیة انذارعنای سرپرستی و رهبری حمل کرد. خلم والیت به

وَلیُّکم مِن بعدی؛ سرپرستِ شما »تعبیر  ت را بترسان(خویشاوندان نزدیک) (؛214)شعراء :  «األَقرَبینَ

اختصار از این قرار است که پس از  خدا روایت کرده است. شرح ماجرا بهرا از رسول « پس از من

اینکه خداوند متعال در این آیه از رسول خدا خواست خویشاوندان نزدیک خود را به اسالم دعوت 
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کند، آن حضرت فرزندان جدّش عبدالمطلب را مهمان کرد و پس از صرف طعام ایشان را به 

کند تا برادر و  را دراز کرد و گفت: چه کسی با من بیعت می توحید فراخواند و دست مبارکش

ترینِ فرد جلسه بود  وسال سن باشد؟ و جز امیرالمؤمنین که کم« سرپرست شما پس از من»همراه و 

ولیکم من »تعبیرِ  ب(.12الف و 12، برگ 3054)خُلدی، نسخة خطی شمارة کسی با رسول خدا بیعت نکرد 

از این نظر که دربارة پس از  ویژه به نی حضرت امیر داللت دارد؛ صراحت بر جانشی به «بعدی

 توان آن را به هیچ معنای دیگری تأویل کرد. درگذشت رسول خداست )مِن بعدی( و نمی

یکی از احادیثِ بسیار مهم دربارة امیر مؤمنان حدیثِ طیر است. دربارة این حدیث اختالف 

در برخی موارد بعضی از محدّثانِ اهل سنت فقط  محدثانِ اهل سنت وجود دارد و حتی فراوانی میان

اند. برای نمونه، هنگامی که عبداهلل  نشین شده خاطر نقل این حدیث مورد طعن قرار گرفته یا خانه به

سقاء واسطی حدیث طیر را بازگو کرد، به او پریدند و بیرونش  بن محمد بن عثمان معروف به ابن

گاه جرئت نکرد  سقاء به خانه رفت و هیچ از آن ابن پسردند و جای نشستنش را آب کشیدند. ک

  (.966: 3، ج1374)ذهبی،  3بیرون بیاید

ای پخته را به رسول خدا هدیه کردند. ایشان که تنها بودند  لدی، روزی پرندهمطابق روایت خ

من از این پرنده میل کند. انس بن مالک ات را بفرست تا با  ترینِ آفریده فرمودند: خدایا، محبوب

طالب در زد. گفتم: رسول خدا اآلن گرفتار  بن ابی گوید: در همان لحظه علی خادم رسول خدا می

است. تا سه بار من مانع شدم که علی وارد شود. تا اینکه بار سوم علی با پا در را باز کرد و داخل 

گوید: پیامبر  آیم انس می ؟ علی گفت: هر بار که میشد. پیامبر از علی پرسید: چرا زودتر نیامدی

ترین  اآلن گرفتار است. پیامبر به انس گفت: چرا این کار را کردی؟ گفت: دوست داشتم محبوب

 ب(.25الف و 25، برگ 3207)خُلدی، نسخة خطی شمارة خلقِ خدا کسی از قبیلة خودم باشد 

الفتِ او با ورود امیرالمؤمنین به خانة پیامبر بن مالک روایت کرده است و مخ این رویداد را انس

ای از اصحابِ آن حضرت از جایگاه  حکایت از این دارد که از همان زمان حیات رسول خدا عده

اند که  کرده استفاده می ترفندی اند و از هر واالی امیر مؤمنان نزد پیامبر چندان خشنود نبوده

بر  )ص(از انتظار نیست که با همة تأکیدهای فراوان پیامبرتراشی کنند. به همین سبب اصالً دور  مانع

مخالف شده  )ع(جانشینی و وصایت امیرمؤمنان، پس از درگذشت پیامبر با جانشینیِ حضرت علی

 باشد.
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لدی از راویان حدیث غدیر است. او در موارد متعددی حدیث غدیر را تقریباً به صورت خ

و حتی   «علي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداهمن كنت مواله ف»: کامل روایت کرده است

که پس از پایان خطبة غدیر عمربن خطاب نزد امیر مؤمنان آمد و به او  این را نیز روایت کرده

؛ 71-72: ق1427مغازلی، ابن)« از امروز سرپرست من و همة مؤمنان شدی»تبریک گفت و افزود: 

دانیم که دربارة  حال می بااین(. ب13، برگ 3054نسخة خطی شمارة ؛ خُلدی، 152-153: ق1412بطریق،  ابن

« مولی»سنت اختالف فراوانی وجود دارد. عموم غیرشیعیان   در میان شیعه و اهل« مولی»داللت واژة 

گیرند و حدیث غدیر را مستندی برای اثبات جانشینی امیرمؤمنان تلقی  را به معنای دوست می

نماند که امیرمؤمنان خود در کوفه به این حدیث استشهاد کرده و آن را دلیلی کنند. البته ناگفته  نمی

ز اهمیت این سیرهای ناصحیح بسته است. نکتة حائو راه را بر تف شمار آورده برای جانشینی خود به

ن را روایت کرده است. است که جعفر خُلدی از جملة معدود کسانی است که استشهاد امیر مؤمنا

دهم به خدا، اگر کسی از رسول خدا شنیده  ی، امیر مؤمنان فرمود: سوگندتان میلدبه روایت خ

هر کس من موالی اویم علی موالی اوست. خداوندا دوست بدار کسی که علی »است که فرمود: 

دارد و یاری کن کسی که علی را یاری  را دوست دارد و دشمن بدار کسی که علی را دشمن می

، برخیزد و شهادت دهد. پس دوازده نفر «علی را دوست داردکند و دوست بدار کسی که 

 (.الف10، برگ 3054نسخة خطی شمارة )خلدی، برخاستند و شهادت دادند 

 : نتیجه
رود مکتب بغداد را بر اینکه اوج و ف که اوالً وی افزون دریافتیمدی با بررسی آثار و احوال جعفر خل

رفته است، نقشی بسیار مهم در انتقال  شمار می و در عصر خود مفسر و محدّث بزرگی به تجربه کرده

های این مقاله ادعا کرد  بسا بتوان براساس یافته های بعدی داشته است؛ ولی چه میراث صوفیه به نسل

ا به اهل بیت علیهم تنه ترین ویژگیِ جعفر خلدی گرایش متشیعانة وی است. جعفر خلدی نه مهم

های شیعی بسیار  که به آموزه در برخی موارد باورهایی داشته، بلکه لسالم ارادت تام و تمام داشتها

و وی را وصیّ  شناخته جانشینیِ رسول خدا می نزدیک است؛ ازجمله اینکه حضرت امیرمؤمنان را به

 چنین برخالف بیشتر اهل سنت، دربارة مصداق اهل بیت همچونماست. ه دانسته آن حضرت می

 این باور است که اهل بیت همان اصحاب کسا هستند.بر شیعیان 
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 ها: نوشت پی
اصطالحی حدیثی است و جمعِ آن اَسانید است. « إسناد» «.الصوفیةُ لجِئْتُکُمْ بِإسْنادِ الدُّنْیا تَرَكَني لو» .1

سند »این تعبیر را به  (230 :1368جوزی،  )ابن تلبیس ابلیسعلیرضا ذکاوتی قراگزلو در ترجمه 

لو تَرَكَني الصوفیةُ لجِئْتُکُمْ »اند:  گفته« اسانید»ها نیز آن را  ترجمه کرده است. بعضی نقل« احادیث

 (.203 -204: ق1428)جویر، « بِأسانیدِ الدُّنْیا

ین اند که به زیارت کربال رفته و دیگران را نیز به ا کسانی از صوفیه بوده های بعد البته در سده  .2

اند؛ ازجمله نورالدین عبدالرحمان جامی که در شعری سروده است: کردم ز  کار تشویق کرده

دیده پای سویِ مشهد حسین / هست این سفر به مذهبِ عشّاق فرضِ عین / کعبه به گرد روضه او 

کند طواف / رَکبَ الحَجیج أین تَروحونَ أینَ أین / از قاف تا به قاف پر است از کرامتش /  می

 (.175: 1، ج1383؛ شوشتری، 78 :1341)جامی، جوی کند ترکِ شَید و شَین  آن به که حیله

عبد اهلل بن محمد بن عثمان ابن السقاء الواسطی إنه أملی حدیث الطیر فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا »  .3

 (.154 :ق1428ماری، ک: غُر) .«به و أقاموه و غسلوا موضعه فمضی و لزم بیته

 :نامه کتاب
 المختار من (، ق1424اثیر، مجدالدین ابوالسعادات مبارک بن محمّد شیبانی جزری موصلی. ) ابن

 ، تحقیق مأمون الصاغرجی و دیگران، العین: مرکز زاید للتراث والتاریخ.مناقب األخیار

 عیون صحاح األخبار ةعمد(، ق1412الدین یحیی بن حسن اسدی ربعی حلی. ) بطریق، شمس ابن ،

اإلمام القائد الخامنئی فی ممثلیة تصحیح مالک محمودی و ابراهیم بهادری، چاپ سوم، تهران: 

 الحج.

 ترجمه علیرضا تلبیس ابلیس(، 1368) .علی بن الدین ابوالفرج عبدالرحمان جوزی، جمال ابن ،

 گزلو، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.ذکاوتی قرا

 تحقیق المنتظم فی تواریخ الملوک و األمم(، م2000/ق1420) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 سهیل زکّار، بیروت: دارالفکر.

 العین: مرکز زاید  مناقب األخبار و محاسن األخیار،(، م2006/ق1427) .خمیس، حسین بن نصر ابن

 التاریخ، تحقیق محمّد ادیب جادر.للتراث و 

 شذرات الذهب فی أخبار من ذهب(، ق1350) .عماد حنبلی، ابوالفالح عبدالحی بن عماد ابن ،

 القدسی. مکتبةقاهره: 
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 مناقب أهل البیت(، م2006/ق1427مغازلی، ابوالحسن علی بن محمد جلّابی واسطی مالکی ) ابن ،

 .تحقیق محمدکاظم محمودی، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیه

 شرح شطحیات شامل گفتارهای شورانگیز و رمزی (، 1385) .بَقْلی شیرازی، ابونصر روزبهان

  .تهران: طهوری ،چاپ پنجم ، تصحیح و مقدمه هنری کوربن،صوفیان

 یزدانیار اُرموی و منازعه او با مشایخ بغداد ابن»( 1377اسفند  –آذر ) .پورجوادی، نصراهلل»، 
 .66-91، 3، دوره پانزدهم، شماره معارف

 تصحیح هاشم رضی، تهران، پیروز.دیوان کامل جامی(، 1341) .جامی، نورالدین عبدالرحمان ، 

 جهود علماء السلف فی القرن السادس الهجری (، م2007/ق1428) .جویر، محمّد بن احمد بن علی

 الرشد.مکتبة ، چاپ دوم، ریاض: الصوفیة فی الردّ علی

 علی الصحیحینالمستدرک (، م2002/ق1422عبداهلل ) حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل محمّدبن ،

 بیروت: دارالفکر.

 السالم و أخبار محدثیها  هتاریخ مدین(، م2001/ق1422علی ) خطیب بغدادی، حافظ ابوبکر احمدبن
بیروت: دارالغرب ، تحقیق بشار عوّاد معروف، و ذکر قُطّانها العلماء من غیر أهلها و واردیها

 اإلسالمی.

  ،فوائد أبی محمد جعفر بن محمّد بن نُصیر بن القاسم جزء فیه من خُلدی، جعفر بن محمّد بن نُصیر
 .3054، دارالکتب الظاهریه، نسخة خطی شمارة الخواص الخُلدی الزاهد

 . جزء فیه من فوائد أبـی محمـد جعفـر بـن محمّـد بـن ُنصـیر بـن القاسـم           ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3207نسخة خطی شمارة ، دارالکتب الظاهریه، الخُلدی الزاهد الخواص عن شیوخه

 ( .1386خواجه عبداهلل انصاری ،)تصحیح محمّدسرور موالیی، چاپ دوم، تهران: طبقات الصوفیه ،

 توس.

 تصحیح تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (،1380الدین. ) الدین بن همام ندمیر، غیاثخوا ،

 .تهران: خیام چاپ چهارم، محمد دبیرسیاقی،

 المعارف ةران: بنیاد دائرسوم، ته ، جدانشنامه جهان اسالم، در: «بغداد»(، 1376) .دوری، عبدالعزیز

 اسالمی.

 تحقیق تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم (،ق1424)الدین محمد. ذهبی، أبوعبداهلل شمس ،

 عمر عبدالسالم تدمری، بیروت: دارالکتاب العربی. 
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 . تصحیح عبدالرحمان معلمی، حیدرآباد، الحفاظ ةتذکر (،ق1374) ــــــــــــــــــــــــــ ،

 .نیةالمعارف العثماةدائر

 جلـد دهـم،   المعـارف بـزرگ اسـالمی   ةدایـر ، در: «بیت اهل»(، 1380) .رفیعی عالمرودشتی، علی ،

 المعارف بزرگ اسالمی.ةتهران، انتشارات دایر

  . جلد چهارم، تهران، انتشارات المعارف تشیعةدایر، در: «تصوّف»(، 1375) ــــــــــــــــــــــــــ ،

 شهید سعید محبّی.

 ِاألعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من (، م1992) رِکلی دمشقی، خیرالدین بن محمود.ز

 دارالعلم للمالیین. بیروت:چاپ دهم،  ،العرب و المستعربین و المستشرقین

 تهران: امیرکبیرچاپ هفتم، ، تصوف ایرانجستجو در (، 1385) .کوب، عبدالحسین زرین. 

 تصحیح نصر السراج صحف من کتاب اللمع ألبی(،  م1947) .علی بن سرّاج طوسی، ابونصر عبداهلل ،

 نا. ا. ج. آربری، لندن: بی

 چاپ ، تحقیق نورالدین شریبه، الصوفیةطبقات (، م1997) .سُلَمی، ابوعبدالرحمن محمّد بن حسین

 مکتبة الخانجی،  :قاهرهسوم، 

 تحقیق سید تفسیر السلمی و هو حقائق التفسیر(، ق1418) .سُلَمی، ابوعبدالرحمن محمّد بن حسین ،

  دارالکتب العلمیه. :عمران، بیروت

 رساله دورة دکتری تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین (،1392) .سوری، محمد ،

 ات و معارف اسالمی.رشتة کالم، دانشگاه قم، دانشکدة االهی

 پور و دیگران، مشهد ، تصحیح ابراهیم عربمجالس المؤمنین(، 1383) .شوشتری، قاضی نوراهلل: 

  های آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش

 تحقیق احمد االرناووط و کتاب الوافی بالوفیات(، ق1420) .الدین خلیل بن ایبک صَفَدی، صالح ،

  راث العربی.تزکی مصطفی، بیروت: دار احیاء الت

 بریل.مطبعة نیکلسون، الیدن، ، تصحیح األولیاء ةتذکر(، م1907) .عطار نیشابوری، فریدالدین 

 فتح الملک العلی بصحة (، م2007/ق1428) .غُماری حسنی مغربی، احمد بن محمد بن صدّیق

 نا. جا، بی بی، کوشش عماد سُرور به چاپ دوم. ،العلم علی مدینة حدیث باب

 ،تحقیق نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة(، م1995ابوعلی محسن بن علی بصری. ) قاضی تنوخی ،

 عبود بن مهدی شالجی، بیروت: دارصادر.
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 .قرآن کریم 

 ( .م1897قرطبی، عریب بن سعد ،)بریل.مکتبة ، الیدن، صلة تاریخ الطبری 

 کوشش  ، بهزیترجمه جاویدان خرد مسکویه را(، 1359الدین عثمان بن محمّد. ) قزوینی، شرف

 پژوه، تهران: دانشگاه تهران. محمّدتقی دانش

 ( .1385قشیری، عبدالکریم بن هوازن ،)ترجمه ابوعلی عثمانی، تصحیحات ترجمه رساله قشیریه ،

 الزمان فروزانفر، چاپ نهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. و استدراکات بدیع

 تصحیح   ، شرح التعرف لمذهب التصوف(، 1363د. )مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محم

 تهران، اساطیر.  محمد روشن،

 ( .1377مسکویه رازی، ابوعلی احمد بن محمّد،) تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران: تجارب األمم ،

 سروش.

  تحقیـق عبـدالرحمان    ،الخالـده؛ جاویـدان خـرد    الحکمة  (م1996/ق1416) .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : داراالندلس.بدوی، بیروت

 اساطیر.، تحقیق رضا تجدّد، تهران: کتاب الفهرست(، 1381) .ندیم، محمّد بن اسحاق 

  ،المحبـوب  معاملةة  کشـف المحجـوب فـی   (، 1384) .ابوالحسن علی بن عثمان جُلّـابی هجویری ،

 .تهران: سروشچاپ دوم، عابدی،  محمودمقدمه و تصحیح و تعلیقات 
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